knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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LEGENDA

>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Koninklijk Paleis
Zygmunt-zuil
Johanneskathedraal
Shabby Chic Koffie & Wijn
Oude Stadsmarkt
PolArt - Dom Sztuki Ludowej
Centrum Interpretacji Zabytku (Museum Oude Centrum)
Literatuurmuseum Adam Mickiewicz
Barbakan
Bar Mleczny (Melkbar)
Pożegnanie z Afryką (Out of Africa)
Nieuwe Stadsmarkt
La Rotisserie
De Dansende Fontein
Kerk van de Visitatie van de Heilige Maagd Maria
Escape game - Horror House
Podwale Bar and Books
Terras Widokowy
Presidentieel Paleis
Café Bristol
Jozef Piłsudski Monument
Universiteit van Warschau
Zapiecek
Nowy Swiat
Chopin Museum
Pirate Candy
PiwPaw - De Bierhemel
Pawilony
Vitkac
Paleis van Cultuur en Wetenschap
Kinoteka
RISK made in Poland
Banjaluka
Aioli
Mazowiecka
Meta
Zachęta - Nationale Galerie van de Kunst
Het Graf van de Onbekende Soldaat
Bistro De Paris
Moliera2
Theater Wielki

ROUTE

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 9.50 km)

Śródmieście

Loop vanaf tram/bushalte 'Stare Miasto' naar het Zamkowyplein. Aan je rechterhand ligt het

OVER DE ROUTE

drankje om de hoek bij 4 . Je komt uit bij de Oude Stadsmarkt 5 waar je handgemaakt

Deze route is 9,5 kilometer lang en loopt voornamelijk door knusse straten en wegen waar
geen auto’s mogen komen. En, mooi meegenomen: de route start en eindigt op hetzelfde
punt! Tijdens de route zijn er genoeg eet- en drinkgelegenheden voor als je even pauze

gedichten kan lezen van 8 . Loop verder langs de Oude Stadsmarkt naar de oude stadspoort

neemt. De route is geschikt voor elke doelgroep en is vooral gefocust op de Poolse cultuur,
geschiedenis en belangrijke gebouwen. Ook voor avond- en nachtactiviteiten vind je genoeg
tips!

Fretastraat uit en passeer 12 . Sla linksaf de Kościelnastraat in. Onthoud het chique restaurant

1 , links hiervan staat 2 . Loop door de Świętojańska straat en kijk binnen bij 3 of neem een

sierwerk kan kopen bij 6 , de heropbouw van Warschau kan beleven 7 of de beroemde

9 . Eet een snelle goedkope hap bij 10 . Een wereldse koffie voor na de maaltijd 11 . Loop de

aan de linkerkant 13 . Arriveer aan het einde van de weg bij 15 en kijk in de zomer naar een
licht- en geluidshow van 14 , of het uitzicht op de Wisła. Loop de trap af naar beneden en loop

DE WIJKEN
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd 85% van Warschau met de grond gelijk gemaakt. Het

langs de fontein. Ga omhoog bij de Boleśćstraat. Loop de straat uit en door de stadsmuur
richting een bloedstollende ervaring bij 16 of een sigaar & whisky bij 17 . Aangekomen bij het

district Śródmieście, het centrum van de strijd, werd het zwaarst getroffen. Na de oorlog heeft
het tientallen jaren geduurd voor de wijk weer (deels) overeind stond en door middel van een
enorm wederopbouwproject in ere werd hersteld. Wanneer je voor het eerst de tram uitstapt
in het oude centrum is de verandering van omgeving dan ook even wennen. Het kasteel zal je

Zamkowyplein neem je de trap omhoog voor een uitkijk vanaf 18 . Volg de

het eerst opvallen. Het Koninklijk Paleis prijkt op de top van de heuvel en kijkt uit over de rivier
de Wisła. De stadsmuren staan strak om de oude wijk heen gebouwd en geven een

de campus van 22 . Steek het kruispunt over loop over de Nowy Swiat 24 . Houd 23 in het

middeleeuws gevoel. Binnen de stadsmuren heerst overal gezelligheid. Op de Oude Markt
word je overweldigd door de geuren vanuit de omringende restaurants en kan je op elke hoek
een museum, knusse koffietent of winkel vinden. Als je vanuit de oude stad de Koninklijke
route loopt, verplaats je je van het knusse centrum naar een meer klassieke periode van de
stad. De route is zo populair omdat je werkelijk alleen maar pracht en praal op je pad vindt. Zo
kom je de oudste universiteit van Polen tegen, passeer je het paleis van de president en zie je
daar in de verte het Paleis van Cultuur en Wetenschap stralen, het hoogste gebouw van
Warschau dat 's nachts kleurig wordt belicht. Van het oude centrum en de klassieke
Koninklijke route tot het moderne centrum rondom het Paleis van Cultuur, in Śródmieście
komen oud en nieuw samen. Hier kom je dichter bij de geschiedenis van Warschau dan waar
ook. Śródmieście is een wijk die je niet kunt en zeker niet wílt missen tijdens je citytrip naar
Warschau.

Krakowskie Przedmieściestraat. Aanschouw 19 en geniet daarna van warme chocolademelk
bij 20 . Recht tegenover het café zie je de beroemde generaal 21 . Vervolg je weg en loop door

achterhoofd voor het avondeten. Onderneem een extra trip via de Ordynackastraat richting 25
of een namiddagborrel bij 27 . Haal snoep voor de kinderen bij de zijstraat Chmielna 26 . 's
Avonds is 28 bruisend. Ga bij de palmboom op de rotonde naar rechts. Zoek luxeartikelen bij
29 . Loop de Aleje Jerozolimskiestraat uit en zie het 30 voor je. Een filmpje pak je bij 31 . Shop

in de Poolse zaak 32 of loop richting metrostation Świętokrzyska en steek over bij het
kruispunt naar de kant bij de McDonald's. Loop aan de linkerkant van de weg en eet een hapje
bij 33 of 34 . Sla linksaf 35 in waar alle nachtclubs zitten maar ook 36 . Aan het einde van de
straat vind je de 37 . Steek de weg over en sta even stil bij 38 op het Piłsudskiegoplein. Loop
het park uit en zie het beroemde theater 41 . Aan de achterzijde vind je restaurant 39 . Steek
de straat over voor een laatste cadeau bij 40 . Vervolg de route langs de Trębackaweg, en je

WEINIG TIJD

Paleis van Cultuur + Nowy Świat + Zapiecek + PolArt + Koninklijk Paleis

komt uit op de herkenbare Koninklijke route.

1 KONINKLIJK PALEIS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Met meer dan een half miljoen bezoekers per jaar kun je het Koninklijk Paleis met recht als
een nationaal museum zien. Dit groteske gebouw, dat vroeger bewoond werd door koningen
en koninginnen van onder meer Polen, Zweden en Hongarije, staat midden in het oude
centrum van Warschau en is een onmisbaar deel van de skyline van de stad. Op zondagen is
het Paleis gratis te bezoeken, maar hou wel rekening met lange rijen.
plac zamkowy 4, https://www.zamek-krolewski.pl, +48(0)22-3555170, sep-mei, di-za
10.00-16.00 & zo 11.00-16.00, mei-sep ma-wo & vrij-za 10.00-18.00, do 10.00-20.00 & zo
11.00-16.00, 30zł,
2 ZYGMUNT-ZUIL - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Zygmunt-zuil is misschien wel het bekendste bouwwerk van Warschau. Dit monument
werd in 1644 geplaatst ter ere van Koning Sisigmund III, die de hoofdstad in 1596 van Krakau
naar Warschau verplaatste. Goeie kans dat men dit monument in Krakau wat minder
waardeert! Aan de top staat Sisigmund zelf, tweeënhalve meter hoog, vol trots naast het
Koninklijk Paleis, met een kruis in zijn linker- en een zwaard in zijn rechterhand. Zoals zoveel
gebouwen moest de Zuil herbouwd worden na de oorlog, maar de originele brokstukken zijn
nog in het Paleis zelf te vinden.
plac zamkowy,
3 JOHANNESKATHEDRAAL - LEUK OM TE DOEN

De Johanneskathedraal is de oudste kathedraal van Warschau. De hertogen van Mazovië –
de provincie waartoe Warschau behoort – liggen hier begraven. Oorspronkelijk was het uit de
14e eeuw stammende gebouw van hout, maar na meerdere herbouwingen verkreeg de
kathedraal in 1836 zijn huidige Engels-neogothische uiterlijk. Zoals je kunt verwachten van
zo’n oude plek zijn er talloze historische gebeurtenissen aan verbonden; Koning Sigismund III
overleefde hier in 1620 bijvoorbeeld een aanslag op zijn leven.
kanonia 6, http://www.katedra.mkw.pl, +48(0)22-8310289, ma-za 10.00-17.00, zo 15.00-17.00,
5zł,
4 SHABBY CHIC KOFFIE & WIJN - ETEN & DRINKEN

Vlak om de hoek bij het Oude Marktplein vind je de knusse koffiebar Shabby Chic. Het eerste
wat je ziet als je binnenloopt is een vitrine met een uitgebreid assortiment verse taarten;
letterlijk een lekkere binnenkomer. Loop het trappetje op, kies een schattig tafeltje en je wordt
hier met een lach geholpen. Je kan terecht voor koffie en gebak, maar ook voor een licht
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ontbijt of Italiaanse wijn.
piwna 20/26, https://www.facebook.com/ShabbyChicCoffeeAndWineBar, +48(0)57-2715041,
zo-do 9.00-20.00 & vrij-za 9.00-20.30, Cappucino 9zł,
5 OUDE STADSMARKT - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Oude Stadsmarkt in Warschau is érg oud: al meer dan 800 jaar. Hij werd oorspronkelijk
aangelegd en bebouwd als onderdeel van een dorp rondom het kasteel van de Hertog van
Mazovië. De vier zijden van de markt zijn vernoemd naar de politicus Ignacy Zakrzewski (zuid),
de priester en activist Hugo Kołłątaj (west), de handelaar Jan Dekert (noord) de diplomaat
Franciszek Barss (zuid). Het standbeeld in het midden, De Kleine Opstandeling, staat symbool
voor de verzetsgeschiedenis van Warschau. Je ziet een zeemeermin, gewapend met een

Als er in Frankrijk, Turkije, Litouwen én Polen een museum van jouw werk is opgericht, dan
heb je toch iets goed gedaan. Poëzieliefhebbers kennen de Poolse dichter Adam Mickiewicz
(ook wel ‘de Slavische Bard’ genoemd) misschien van Pan Tadeusz en Konrad Wallenrod, zijn
beroemdste werken. In dit museum kom je vele van zijn manuscripten tegen en vind je af en
toe ook exposities van andere Poolse dichters.
rynek starego miasta 20, http://muzeumliteratury.pl, +48(0)22-8314061, Ma-di & vrij
10.00-16.00, wo-do 11.00-18.00 & zo 11.00-17.00, 6 zł,
9 BARBAKAN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

schild en een zwaard.

Het Barbakan, de oude stadspoort, werd gebouwd in 1540 en heeft in zijn lange carrière één
keer gediend ter verdediging van Warschau. Op 30 juni 1656 drongen Zweedse troepen de
Poolse soldaten terug tot achter de poort. Helaas kwam ook het Barbakan bepaald niet

rynek starego miasta,

ongeschonden uit de Tweede Wereldoorlog. De poort moest worden herbouwd, wat deels
gebeurde met stenen die zijn overgebleven van het oorspronkelijke oude centrum.
nowomiejska 15/17, http://muzeumwarszawy.pl/muzeum/lokalizacje/barbakan/,
+48(0)22-5966700, entree 5 zł,

6 POLART - DOM SZTUKI LUDOWEJ - SHOPPEN

Op het Oude Marktplein met al z’n geuren en kleuren vind je een klein zaakje dat PolArt heet.
Zoals de naam misschien al doet vermoeden, wordt hier alleen Poolse kunst verkocht. Bij de
ingang word je verwelkomd door vrolijke muurschilderingen, en binnen zal je enthousiasme
alleen maar toenemen als je de traditionele keramiek – vergelijkbaar met ons Delfts Blauw –
ziet. Je kunt je hier ook in typisch Poolse klederdracht hijsen, tafeldoeken met prachtige
patronen bewonderen of voor Pasen een handgeschilderd ei kopen.
rynek starego miasta 10, http://sklep.epolart.pl/pl/, +48(0)22-8311805, ma-vrij 10.00-18.00, za
10.00-16.00 & zo 12.00-16.00,
7 CENTRUM INTERPRETACJI ZABYTKU (MUSEUM OUDE CENTRUM) - LEUK OM TE DOEN

Het is nu nauwelijks te geloven, maar de Tweede Wereldoorlog heeft meer dan 85 procent
van Warschaus oude centrum verwoest. Na de oorlog werd een gigantisch
wederopbouwproject in gang gezet, waarbij kaarten, foto’s en schilderijen van de 13de tot en
met de 20ste eeuw als leidraad werden gebruikt. Dit leverde een fantastische reconstructie
op, die ervoor zorgde dat het stadsdeel in 1980 aan de UNESCO Werelderfgoedlijst werd
toegevoegd. Het Centrum Interpretacji Zabytku biedt een prachtig overzicht van de opbouw,
verwoesting en reconstructie. Niet te missen!
brzozowa 11/13, http://ciz.muzeumwarszawy.pl, +48(0)22-6353402, di-zo 10.00-19.00, 10 zł,
8 LITERATUURMUSEUM ADAM MICKIEWICZ - LEUK OM TE DOEN
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NAME

DENNIS VAN DER VECHT

Sinds september 2016 geniet Dennis full-time van
Warschau. De uitdaging is om hierbij elke week weer iets
nieuws te ontdekken, al is het lastig om de veranderingen bij
te houden. Ohja, en daarnaast werkt hij als Business
Developer voor een internationaal Software Developer.
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